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Nghiên cứu điểm ở Sa Pa, Lào Cai (2010) 



NỘI DUNG 

• Tại sao lại chọn nghiên cứu điểm ở Sa Pa? Đánh đổi du 

lịch và thủy điện? 

• Vai trò và sự tham gia của các bên liên quan trong quy 

hoạch và phát triển thủy điện ở Sa Pa 

• Đánh giá quá trình ra quyết định phát triển thủy điện 



Tại sao lại chọn nghiên cứu điểm ở Sa Pa?  

Đánh đổi du lịch và thủy điện? 



1. Sa Pa là một trọng điểm quốc gia của du lịch Việt Nam: 

• Lợi thế về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch văn 

hoá các dân tộc thiểu số bản địa; 

 

• Doanh thu dịch vụ du lịch: 2009: 276 tỷ (58,7%); 2010: 365 tỷ 

 Đầu tư phát triển du lịch 2005-2010: 1528 tỷ đồng  

 - 223 tỷ đồng cho CSHT nông nghiệp-nông thôn; 

 - 2850 tỷ đồng đầu tư thủy điện 

 

• “Du lịch và dịch vụ được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.” (Báo 

cáo chính trị ĐH Đảng bộ h. Sa Pa khóa 2010-2015) 

     - Sa Pa là thị xã du lịch; 900.000 khách/năm; doanh thu: 55% 

 

• Huyện nghèo, 10/18 xã đặc biệt khó khăn;100% xã có điện lưới quốc 

gia; 83,4% số hộ sử dụng điện. 

 

 



2. Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ ở Lào Cai 

• Hai lưu vực chính: sông Chảy (Thác Bà 137MW, Bắc Hà 90MW) và 

sông Hồng (trữ năng thủy điện dòng nhánh) 

 

• Kỳ vọng: 1000MW công suất lắp đặt; đóng góp NSNN 200 tỷ/năm 

 

• Quy hoạch 2004/2005: 90 công trình, 862MW, 4,7 tỷ Kwh/năm 

• Quy hoạch 2007/2008 (rà soát, bổ sung): 124 công trình, >1001MW, 

5,24 tỷ Kwh/năm 

• 2009/2010: tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, loại bỏ một số dự 

án (Nậm Xây 1/Văn Bàn), còn 120 công trình 

 

• Đến 8/2010: đã cấp phép cho 46 nhà đầu tư của 82 dự án 

– 12 DA đã hoàn thành và vận hành (57MW); 32 DA đã khởi công, đang xây 

dựng (698MW); 17 DA đã được cấp phép nhưng chưa khởi công xây 

dựng; 19 DA đang được khảo sát, thăm dò; 02 DA tiềm năng được phép 

khảo sát đầu tư; và 38 DA (70MW) chưa có doanh nghiệp đăng ký đầu tư.  

 



3. Hiện trạng phát triển thủy điện vừa và nhỏ ở Sa Pa (2010) 

 
Stt Tên dự án-nhà 

máy 

Xã địa bàn 

dự án 

Chủ đầu tư Công suất 

lắp máy 

(MW) 

Giá trị 

đầu tư (tỷ 

đồng) 

KC, CNĐT, 

ĐKĐT 

Dự kiến 

hoàn 

thành 

Nguồn vốn cho 

dự án 

  Các dự án đã đăng ký đầu tư và/hoặc đang triển khai 194,2 4232,97       

1 Séo Chung Hô Tả Van C.ty TNHH đầu tư điện lực 

Việt Trung (VC Power) 

21,7 456,00 KC 10/2004 IV-2010 Vốn của công ty 

và vốn vay NH 

2 Sử Pán 2 Bản Hồ C.ty t.đ Sông Đà-Hoàng Liên 34,5 667,50 KC 1/2007 IV-2010 Vốn của công ty 

và vốn vay NH. 

3 Nậm Củm Thanh Phú C.ty t.đ Sông Đà-Hoàng Liên 37 956,68 CNĐT 9/2008 IV-2012 - 

4 Lao Chải Lao Chải C.ty TNHH Hồng Ngọc 2,4 49,7 KC 1/2008 I-2011 Vốn của công ty 

và vốn vay NH 

5 Can Hồ Bản Khoang C.ty CP đầu tư XD Nam Tiến 4,2 85,63 CNĐT 8/2008 6/2012 - 

6 Nậm Toóng Bản Hồ C.ty CP t.đ Sa Pa (NED-3) 34 715,00 KC 5/2007 II-2012 Vốn của công ty 

và vốn vay NH 

7 Chu Linh Trung Trải C.ty Colbensystem Pte. Ltd. 11 360,02 CNĐT 5/2008 IV-2013  - 

8 Nậm Sài Nậm Sài C.ty điện lực I 7,5 156,00 TKCS 10/2006 IV-2012  - 

9 Nậm Cang 1A Nậm Cang C.ty CP ĐTXD hạ tầng cơ sở 9 241,28 CNĐT 9/2009 II-2014  - 

10 Nậm Cang 1B Nậm Cang C.ty CP ĐTXD hạ tầng cơ sở 1,8 65,97 CNĐT 9/2009 II-2014  - 

11 Nậm Cang 2 Nậm Cang C.ty CP ĐTXD hạ tầng cơ sở 3,6 94,87 CNĐT 9/2009 II-2014  - 

12 Sử Pán 1 Sử Pán C.ty CP công nghiệp Việt Long 19,5 384,00 ĐKĐT 1/2010    - 



3. Hiện trạng phát triển thủy điện vừa và nhỏ ở Sa Pa (2010)  

 Stt Tên dự án-nhà máy Xã địa bàn 

dự án 

Chủ đầu tư Công suất lắp 

máy (MW) 

Giá trị đầu 

tư (tỷ đồng) 

  Các dự án chưa có đăng ký đầu tư 16,1 308,66 

1 Nậm Trung Hô Tả Van   1,3 25,29 

2 Nậm Trung Hô 2 Tả Van   4,4 83,82 

3 Nậm Pú Bản Hồ   4,1 77,94 

4 Séo Mý Tỷ Tả Van   1,4 27,31 

5 Suối Thầu 1 Suối Thầu   2 38,20 

6 Suối Thầu 2 Suối Thầu   1,9 36,10 

7 Can Hồ dưới Bản Khoang   1 20,00 

- 19 công trình; tổng CSLM 194,2MW; và tổng giá trị đầu tư 4.230 tỷ đồng 

- Đến 8/2010: 12 DA; trong đó 05 DA đã đầu tư 2850 tỷ đồng 

- 03 DA do DNNN đầu tư; 09 DA do DN tư nhân đầu tư 



4. Tại sao lựa chọn phát triển thủy điện vừa và nhỏ ở Sa Pa? 

 
- Sa Pa được xem là trung tâm mưa lớn, có lợi thế về nguồn nước, đa 

dạng độ cao, địa hình, có nhiều tiềm năng về phát triển thuỷ điện;  

- Niềm tin thuỷ điện sẽ giúp phát triển KT-XH và tạo việc làm cho bà 

con dân tộc địa phương; 

- Chủ trương xây dựng thuỷ điện vừa và nhỏ ở Sa Pa đã đưa vào QH 

thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai 2004 được Bộ Công nghiệp (cũ) 

phê duyệt đầu năm 2005; 

- Doanh nghiệp: bỏ vốn xây dựng thuỷ điện là hình thức đầu tư rẻ; 

- Quy hoạch và thực tế: 
• “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006-2010 có xét 

đến năm 2015”: Séo Chung Hô (21MW, xã Bản Hồ, 2005-2008), Sử Pán 

2 (35MW, xã Thanh Phú, 2007-2012) 

• Thực tế: Séo Chung Hô (21,7MW), Sử Pán2 (34,5MW), Nậm Củm 

(37MW), Lao Chải (2,4MW) và Nậm Toóng (34MW) 

 



5. Đánh giá ban đầu về tác động KT-XH-MT thuỷ điện ở Sapa 

 
(a) Suy giảm TN rừng, thảm thực vật VQG Hoàng Liên và vùng đệm 

  

  

Tên dự án 

Tổng DT 

chuyển 

đổi sử 

dụng (ha) 

Phân loại diện tích đất có rừng 

chuyển mục đích sử dụng (ha) 

  

  

Quyết định chuyển đổi Từ đất 

RDD 

Từ đất 

RPH 

Từ đất 

RSX 

Thuỷ điện Séo Chung Hô 63,54 63,54 - - QĐ số 373/QĐ-UBND ngày 

19/2/2009 của UBND tỉnh Lào Cai 

Thuỷ điện Nậm Toóng 20,8 20,8 - - QĐ số 1683/QĐ-UBND ngày 

11/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai 

Stt Tên công 

trình thuỷ 

điện 

Diện tích thu hồi (ha) Khối lượng lâm sản khai thác, tận dụng Chức năng 

rừng 

Chủ quản lý Tiền đền bù 

(đồng) Cộng Đất 

trống 

LN 

Rừng 

tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Gỗ (m3) Vầu 

(tấn) Cộng Rừng tự nhiên Rừng 

trồng Chính 

phẩm 

Tận 

dụng 

1 Séo Chung Hô 63,54   30,78 32,75 2499   2466,17 32,9 10,17 Rừng tự 

nhiên (IIa) 

VQG Hoàng 

Liên; xã Tả Van 

1.284.780.0

00 

2 Sử Pán 2 12,35 6,08   6,27 195,4   195,4   111,23 Rừng sản 

xuất 

UBND xã Bản 

Hồ 

315.970.000 

3 Nậm Toóng 20,79   20,79   290,1   290,1   2171,9 Rừng đặc 

dụng 

VQG Hoàng 

Liên 

325.080.000 

4 Nậm Cang 21,09 2,97   18,12 132,3   132,3   201,6 Rừng sản 

xuất 

BQL Rừng 

phòng hộ 

126.450.000 

5 Nậm Củng         0               

6 Lao Chải         0               

Tổng cộng 117,78 9,05 51,57 57,14 3116,8 0 3083,97 32,9 2494,9       



5. Đánh giá ban đầu về tác động KT-XH-MT thuỷ điện ở Sapa 

 
Đánh giá của CB kiểm lâm VQG Hoàng Liên về tác động của phát triển thuỷ điện 

  

  

  

Tiêu chí đánh giá 

Rủi ro rất 

cao  “Có 

thể tuyệt 

chủng, biến 

mất, không 

phục hồi 

được” 

Rủi ro cao 

“Giảm. Suy 

thoái. Không 

phục hồi 

được. Nguy 

cơ mất hoàn 

toàn” 

Rủi ro “Tác 

động xấu. 

Xác định 

trước được 

và có thể 

kiểm soát 

được” 

Không có 

rủi ro – 

“Không tác 

động xấu. 

Không cần 

KBT can 

thiệp quá 

cao” 

Sẽ tốt hơn 

“Tạo thêm 

điều kiện 

thuận lợi 

cho KBT 

phát triển” 

1. Sự toàn vẹn và ổn định của diện tích, ranh 

giới lãnh thổ của KBT 

X         

2. Chủ quyền quản lý KBT của Ban quản lý     X     

3. Rừng tự nhiên, sinh cảnh, thảm thực vật   X       

4. Chất lượng nước mặt và nước ngầm   X       

5. Gấu, thú linh trưởng X         

6. Gà lôi và các loài chim    X       

7. Hoa phong lan và đỗ quyên     X     

7. Hoạt động du lịch sinh thái     X     

8. Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trạm BVR       X   

9. Đầu tư nước ngoài và trong nước cho KBT   X       

10. Tâm huyết cán bộ kiểm lâm của VQG     X     



5. Đánh giá ban đầu về tác động KT-XH-MT thuỷ điện ở Sapa 

 
(b) Trượt lở, sạt lở đất, bồi lấp nguồn nước và gây ô nhiễm nguồn 

nước sinh hoạt; 
• TĐ Séo Chung Hô bị phạt: 150 triệu (Sở TN-MT đề nghị, 2010) 

• TĐ Nậm Tóong bị phạt : 25 triệu (UBND huyện xử phạt HC, 2010)  

 

(c) Phá vỡ cảnh quan tự nhiên phục vụ du lịch; 
• Thung lũng Mường Hoa, bãi đá cổ 

 

(d) Du khách giảm, hạn chế phát triển du lịch; 
• So năm 2006/2009: lượng khách đến tham quan và lưu trú đến Bản Hồ 

giảm 83,6%, Tả Van giảm 63,4%, Thanh Phú giảm 60,4%;  

 

(e) Mất đất sản xuất nông nghiệp, tái định cư và tái định canh; 

 

(f) Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn bị xuống cấp; 

 



Được Mất 

Cung cấp điện năng Mất rừng, mất đa dạng sinh học 

Cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt Mất đất canh tác 

Chống lũ Tạo lũ 

Chống hạn Hạn hán 

Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa 

phương 

Ảnh hưởng tới các ngành kinh tế khác 

(du lịch, nông nghiệp…) 

Ảnh hưởng tới bản sắc văn hóa tộc 

người 

Phát triển du lịch sinh thái Giảm lượng khách du lịch 

Xung đột mục tiêu trong phát triển thủy điện 

 



Nhóm lợi ích Lợi ích Thiệt hại 

Nhà nước  Điện 

 Thu ngân 

sách 

 Ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng 

 Gia tăng chi phí quản lý giải quyết các vấn 

đề dân sinh và môi trường 

 Ảnh hưởng tới hệ thống tưới tiêu 

 Vấn đề môi trường: mẩt rừng, mất đất, ô 

nhiễm và cạn kiệt nguồn nước 

 Tác động của các bất cập do di dân đến tài 

nguyên và tái nghèo 

Các nhà đầu 

tư 

 Lợi nhuận từ 

phát điện 

  

Cộng đồng 

địa phương 

 Việc làm 

 Phúc lợi xã 

hội: trạm y 

tế, đường 

sá, trường 

học… 

 Mất đất 

 Mất rừng 

 Thiếu lương thực 

 Vấn đề môi trường: mất rừng, ô nhiễm nước,  

 Rủi ro từ vỡ đập, xả lũ 

Các “nhóm lợi ích” trong phát triển thủy điện 

 



Vai trò và sự tham gia của các bên liên quan 

trong quy hoạch và phát triển thủy điện ở Sa Pa 



6. Vai trò và sự tham gia của các bên liên quan 

 
(a) Các bên tham gia cấp trung ương: 

• Bộ Công Thương; Bộ TN-MT; Bộ NN-PTNT 

(b) Các bên tham gia cấp địa phương (tỉnh, huyện) 

• HĐND, UBND tỉnh Lào Cai 

• Sở Công Thương, Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT/Chi cục Kiểm lâm 

• Vườn quốc gia Hoàng Liên 

• Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

• Cơ quan quân đội (Tỉnh đội) và công an (Cảnh sát môi trường) 

• Huyện uỷ, UBND huyện Sa Pa và các phòng ban chuyên môn của huyện 

(c) Các bên tham gia cấp cơ sở 

• HĐND và UBND các xã 

• Cộng đồng địa phương 

(d) Khối doanh nghiệp 

• Các công ty tư vấn thuỷ điện 

• Các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển thuỷ điện 

• Các ngân hàng (cho doanh nghiệp vay vốn) 

(e) Nhóm xã hội dân sự 

• Các cơ quan truyền thông, báo chí 

• Các tổ chức phi chính phủ, nghiên cứu khoa học và phát triển cộng đồng 

 



  

Các bên tham gia 

  

Quy 

hoạch 

  

Khảo 

sát 

  

Thiết 

kế 

ĐTM 

& 

CĐR  

  

Vay 

vốn 

Cấp 

phép 

đầu tư 

Di dân, 

đền bù 

  

Xây 

dựng 

  

Vận 

hành 

Thanh 

tra, giám 

sát 

Bộ Công Thương X - - - - - - - - - 

Bộ TN-MT - - - X - - - - - - 

Bộ NN-PTNT - - - x - - - - - - 

HĐND tỉnh Lào Cai X - - - - - - - - x 

UBND tỉnh Lào Cai X x - X - X - x - x 

Sở Công Thương X X X x - X - X X x 

Sở Kế hoạch-Đầu tư - x - - - X - - - - 

Sở TN-MT - - - X - - - - - x 

Sở NN-PTNT x - - X - - - - - x 

VQG Hoàng Liên x - - X - - x - - x 

Sở VH-TT-DL - - - x - - - - - x 

BCH Quân sự tỉnh  x - - x - - - - - - 

Sở Công an - - - x - - - x - x 

UBND huyện Sa Pa - - - x - - X - - X 

HĐND và UBND xã - - - - - - X - - X 

Cộng đồng địa phương - - - x - - X - - - 

Tư vấn thuỷ điện X X X X - - - - - - 

D. nghiệp đầu tư TĐ - X X X X x X X X - 

Ngân hàng - - - - X - - - - - 

DN du lịch, dịch vụ - - - - - - - - - - 

Tổ chức XH địa phương - - - - - - - - - - 

Báo chí - - - - - - - - - x 

Tổ chức phi chính phủ - - - - - - - - - X 

Ma trận các bên tham gia trong quy hoạch và phát triển thuỷ điện ở Lào Cai 

 



Ảnh hưởng của các bên liên quan tới việc ra quyết 

định cuối cùng về phát triển thủy điện 

UBND

tỉnh

(ra quyết

định cuối

cùng)

Nhà đầu

tư

Sở Kế

hoạch và

Đầu tư

UBND

huyện, 

xã

Chi cục

Kiểm

lâm; BQL

KBT/VQ

G

Cộng

đồng địa

phương

Ảnh hưởng nhiều tới 

việc ra quyết định

Ảnh hưởng ít tới 

việc ra quyết định

C
h

ịu
tá

c
đ

ộ
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g

g
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ra

d
o
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h

á
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tr
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th
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(í
t)

Sở

NNPT

NT

Sở VH-

TT-DL

Gián tiếp
Trực tiếp

Chủ động

Trực tiếp

Bị động

Tham vấn

Bị động

Tham vấn

Cung cấp thông tin

Phản biện

Sở Công

- Thương
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và xã hội

dân sự



Đánh giá sự tham gia và quá trình ra quyết định 

phát triển thủy điện ở Sa Pa, Lào Cai 



7.1 Quan điểm quy hoạch và sự tham gia của các bên liên quan 

• Phát triển thủy điện vừa và nhỏ: quan điểm đa ngành v.s thực hiện đơn 

ngành (công-thương); 

• Quy hoạch mở, quy hoạch theo tiềm năng; 

• “Chủ trương chính trị”: góp ý/tham vấn có tính chất thủ tục, tham gia bị 

động; 

• Cơ hội và chất lượng tham gia phụ thuộc vào lợi ích của ngành, không 

đồng đều;  

7.2 Thẩm quyền quyết định và vai trò của các bên liên quan 

• Xung đột lợi ích giữa các ngành/nhóm / tác động tiêu cực không thể tránh 

• Các bên có vai trò quyết định lớn nhất: UBND tỉnh; 

chủ đầu tư; ngân hàng; công ty tư vấn, và Bộ Công 

thương (?)  
 



7.1 Thiếu thông tin và năng lực thương thảo yếu kém của 

các bên liên quan (có lợi ích bị ảnh hưởng)  

• Cộng đồng địa phương làng/xã 

• Chính quyền xã 

• VQG Hoàng Liên 

• Ngành du lịch  



Trân trọng cảm ơn! 


